Notulen MR dinsdag 19 november 2019
Technieklokaal 17.00 - 18.30
Opening: 17.05
Voorzitter: Pauline
Aanwezig: Arjen, Lotte, Alex, Marco, Pauline
17.00 - 18.00 met Arjen
Jaarverslag is gemaakt naar aanleiding van het formulier van PROO. Jaarverslag is het visitekaartje
van de MR. Arjen vraagt na of dit jaarverslag goed is op deze manier. Als het goed is, laat de MR het
zo, als dit niet goed is wordt het aangepast.
Rondvraag:
-

Michiel heeft ondersteunende taken op school. Michiel zit nog in de MR app, op dit moment
is hij op de achtergrond aanwezig.

Notulen:
Aanwezig: Marco en Harry waren later maar wel aanwezig.
Ingekomen stukken:
-

Mail van Guillaume: wij hebben geen wijk, maar over het publiek van school hebben wij de
volgende hulpvragen:
1. Waar moeten leerlingen heen die qua leerniveau niet passend zijn op de Brug, maar
qua gedrag niet worden aangenomen worden op een andere school.
1. Wat is een passende plek in het VO voor leerlingen die tussen wal en schip vallen.
2. Qua zorg niet passend, maar zorgplicht.
3. Aansluiting bij gesprekken en hulp in de zoektocht naar een passende plek.

Vanuit directie:
-

Het werkverdelingsplan van de Brug kritisch in de gaten houden vanuit de MR.

-

Visuals wc's zijn besteld

-

Ambitiegesprek (gesprek met bestuur) is 26 november, het bestuur praat met ouders,
leerlingen en leerkrachten. Er wordt gekeken naar de doelen van de Brug en er wordt
gekeken naar het schoolplan. Er is een aantal vragen over het leren van en met elkaar. De
leerkrachten ontvangen morgen een rooster over dit ambititiegesprek. Er wordt gekeken
naar welke ouder (vanuit de MR) kan aansluiten bij het gesprek.

-

Bevindingen Canada: een presentatie volgt naar het team. Arjen en Jolijn zijn naar Canada
geweest. Naar de universiteit geweest en naar het ministerie. In kleine groepjes zijn scholen
bezocht. Er wordt vanuit de werkgroep gekeken wat er meegenomen kan worden vanuit het
'inclusief onderwijs' wat zij in Canada gezien hebben. Kinderen blijven in Canada altijd op de
school van herkomst ingeschreven staan, kinderen gaan altijd terug naar de school van

herkomst na eventuele behandeling.
-

Financiële man van PROO is ziek (er is een vervanger). Bob van HR is weg bij PROO.

-

Sloep is de speciale onderwijsvoorziening van de Brug. Er is een project om te kijken om te
kijken of kinderen tussen de 0 en 50% onderwijs onderwijs/ zorg te bieden wat zij nodig
hebben. Het doel is een groep tussen de 8 en 12 leerlingen.

-

Invalproblematiek: het is lastig om leerkrachten vanuit de invalpool binnen te halen. IB gaat
voor de groep, hierdoor blijven er wel zaken liggen. Het primaire doel is de klassen bezetten
en de leerlingen onderwijs te geven.

Stand van zaken parkeren:
Op internet staat dat het terrein van de Brug betaald parkeren is, er staat alleen geen bord. Op dit
moment wordt er nog niet bekeurd op het terrein van de Brug. Er staan wel veel auto's iedere dag,
ook van mensen die bij het revalidatiecentrum moeten zijn.
Werkverdelingsplan:
Als MR moeten wij het werkverdelingsplan goed evalueren. Het takenpakket van het team staat nog
niet duidelijk op papier.
Ouders inzetten klassenouders/ leesouders:
1 klassenouder per klas? Meer hulp van ouders in de klassen. Klassenouder in ouderpanel (gesprek
met schoolleiding over de mening van ouder met betrekking tot school). Ook een reden is om ouders
mee betrokken te maken bij de groep. MR is voor het inzetten van een klassenouder/ leesouder,
mits het ten alle tijden gunstig is voor de klas en voor de organisatie.
Jaarplan:
Adviesrecht, volgende vergadering.
Afspraken:
-

Arjen mailt voor volgende vergadering het jaarverslag + begroting
Lotte mailt Bob: dubbele pet Alex binnen MR
Lotte mailt naar aanleiding van mail Guillaume
Arjen kijkt naar formulier jaarverslag (wanneer niet goed, pas Pauline het jaarverslag aan)
Arjen communiceert naar ouders via de nieuwsbrief dat de brug onder schooltijd rookvrij is
Arjen kijkt waar het stakingsgeld heen is gegaan, onder welke naam en hoeveel
Arjen reageert op mail Harry maandag 4 november 2019
Pauline mailt Arjen over terugkoppeling team/ bedrijfsarts

Volgende vergadering:
-

Jaarverslag bespreken
Begroting
Notitie Binnenboord

-

Stand van zaken parkeren
Dubbele pet Alex binnen MR
Wat doen leerkrachten op een studiedag

Volgende vergaderingen:
Di 15 oktober
Di 19 november
Di 14 januari
Di 11 februari
Di 31 maart
Di 19 mei
Di 7 juli

